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Ten noord oosten van de stad Heinsberg ligt het dorpje Orsbeck. Tijdens deze waterrijke en gemakkelijke 
wandeling struint u lange tijd over een mooi pad langs de Rur met enkele stroomversnellingen en dan volgt 
u een graspaadje langs de Adolfosee. In het dorp Ratheim keert de route en wandelt u door het oude bos 
van Haller Bruch. U struint langs de Putzbach en de Mühlenbach en dan loopt u stroomafwaarts langs de 
Rur.  Via veldweg loopt u terug naar het dorp. Neem zelf proviand mee. E staan enkele zitbanken onderweg.  
Het is een heel rustige wandeling.  
 
Startadres: Parkeerplaats tegenover de Sankt Martinkerk, An Sankt  Martinus 10, Orsbeck (Wassenberg). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,88 km  2.40 uur  26 m  28 m 

 

 
 

1396. ORSBECK - Ratheim 11,9 km 
 
1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u RD de straat in 
en gaat u meteen L over het pad naar de kerk.  
Loop rechts langs de ingang van de Sankt 
Martinkerk, loop RD omlaag en ga dan R door het 
poortje.  Voor huisnr. 22 gaat u L (An St. 
Martinus) over de asfaltweg.  Voorbij huisnr. 29 
gaat u aan de rechterzijde lopen. Steek 
voorzichtig de voorrangsweg (Heinsberger 
Straβe/B221) over en ga L over het fietspad en via 
brug steekt u de Rur over.  Meteen na de brug 
gaat u scherp R de veldweg omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R onder de brug en volg het 
pad met links de Rur door. Aan de 3-sprong gaat 
u RD over het grindpad. Volg nu geruime tijd het 
mooie pad met links de Rur. 
 

(De circa 165 km lange Rur ontspringt in de 
Belgische Hoge Venen en mondt bij Roermond onder 
de naam Roer uit in de Maas). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  100 m verder gaat u 
aan de 3-sprong bij brug RD over het graspaadje 
verder langs de Rur. Na geruime tijd bij 
hoogspanningsmast negeert u veldweg rechts.  
Het pad loopt rechts om een oude meander van 
de Rur heen. Aan de T-splitsing gaat u R verder 
langs de Rur.  
 
2.  Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank RD en steekt u via brug de Rur over.  Na 
de brug loopt u schuin L naar het meer, stap R 
over de wateruitlaat, en volg het paadje vlak 
langs de Adolfosee.   
 

(In de Adolfosee, en voormalige grindgroeve liggen 4 
bunkers die deel uitmaakten van de Westwall. De 
verdedigingslinie Westwall ook wel Siegfriedlinie 
genoemd moest Duitsland in de Tweede 
Wereldoorlog  beschermen tegen aanvallen. Ze is 
gebouwd tussen 1936 en 1945 en loopt van Kleef 
aan de Nederlandse grens tot aan de Zwitserse 
grens en heeft een lengte van meer dan 630 km. Ten 
tijde van de bouw stonden ze nog gewoon in het 
veld. Na de oorlog heeft men geprobeerd de bunkers 
op te blazen. Bij het uitbaggeren heeft de eigenaar 

Dr. Adolf Spies von Büllesheim ze, ondanks de 
opdracht de bunkers te verwijderen, toch laten staan. 
In 1987 zijn de bunkers gekenmerkt als 
landschapsmonument).  
 

Bij zitbank volgt u RD het graspad langs het 
meer.  Negeer zijpaden rechts en blijf zo kort 
mogelijk langs het meer lopen.  Aan de T-
splitsing voor de Rur gaat u L over het grindpad.   
Aan de 3-sprong bij bordje “fietsroute 99” en 
zitbank gaat u bij rode afsluitboom L over het 
grindpad.  Voorbij volgende afsluitboom gaat u R 
over de asfaltweg langs het voetbalveld.  Negeer 
zijwegen. Aan de T-splitsing voor huisnr. 41a gaat 
u R door het dorp Ratheim.  Aan de  
voorrangsweg gaat u L en na 10 m gaat u bij 
verbodsbord R (Mahrweg).   
 
3.   Aan de 3-sprong bijt zitbank gaat u L 
(Hagbrucherstraβe).  Voorbij huisnr. 11 gaat u 
aan de T-splitsing R.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 
8 gaat u L (Steinstraβe). Na 25 m gaat u bij 
verbodsbord L het bospad omlaag door het natte 
natuurgebied Haller Bruch.  Aan de 3-sprong voor  
vijver buigt het pad rechts langs de afrastering.  
Als u uit het bos komt, volgt u het graspaadje 
langs een huis.  Steek de asfaltweg over en loop  
RD (Putzbachweg) over de doodlopende weg.  
Aan de 3-sprong bij ijzeren doorgang gaat u RD 
over het bospad langs de Putzbach.  Voorbij de 
brug gaat u aan de kruising L over de klinkerweg.  
Meteen voorbij de volgende brug gaat u aan de 3-
sprong R over de grindweg langs de afrastering.  
Negeer eerste brug rechts. Aan de 4-sprong gaat 
u R de brug over en ga dan meteen L over het 
graspad langs de Mühlbach. Volg nu geruime tijd 
RD het graspad.   
 
4. Steek nu de eerste blauwe brug L over. Aan de  
4-sprong gaat u R over het grindpad langs de 
Mühlenbach.  Aan de 3-sprong, waar de 
Mühlenbach uitmondt in de Rur, gaat u R de brug 
over en volg nu zeer geruime tijd het mooie 
rustige pad langs de Rur.   
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Aan de omgekeerde Y-splitsing bij de bosrand 
gaat u RD (A4).  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong 
bij brug RD.   
Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u RD 
langs de zitbank. Na 20 m gaat u aan de Y-
splitsing R.  Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing L over de veldweg.  De veld- grindweg 
buigt haaks naar rechts. Negeer graspad links.  
Rechts passeert u de witte bijzondere H. 

Geestkapel (2005) met het leuke torentje. (In de 
kapel ligt een boek met verhalen van mensen).  Aan 
de T-splitsing in Orsbeck gaat u L. Negeer 
meteen zijweg rechts.  Aan de kruising gaat u L. 
Op het pleintje bij huisnr. 9 gaat u L onder het 
poortje door over het kasseienstraatje. Ga R de 
trap omhoog en loop dan langs de kerk terug 
naar de parkeerplaats. 

Auteur: Jos Wlazlo 

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 
 
 
 
 


